
ATA DA 4ª Sessão Ordinária, realizada aos 22 de fevereiro de 2011. Presidente: MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO NICOLAI. 2º 
Secretário "Ad Hoc": LUIS HENRIQUE FERRARINI . À Hora Regimental, verificando-se 
pelo "Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. 
ANTONIO ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO  DA SILVA 
BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERR ARINI, LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 
ANTONIO MORENO, RODNEI SEMOLINI e SÔNIA DE FÁTIMA C ALIDONE DOS 
SANTOS. Ausente o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE.  O Sr. Presidente, 
invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 
imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Como primeira oradora inscrita, faz uso da palavra 
a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS : “Boa noite Sr. 
presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público presente, funcionários 
desta Casa, imprensa. Em nome do Alberto e da Cristina gostaria de cumprimentar a todos. 
Retorno a esta tribuna para falar em relação aos fatos que ocorreram no final de semana. 
Algumas coisas devem serem ditas para que as mesmas fiquem claras, pois é assim que as 
coisas devem ser. Antes de começar a falar, gostaria de agradecer o enorme apoio das pessoas 
de Itapira em relação a minha posição de ter me tornado oposição ao atual Prefeito. Muitas 
pessoas se solidarizaram comigo. Foi uma surpresa muito agradável. Gostaria de agradecer, 
em especial, o Piva, pessoa que há muito tempo não via. Ele escreveu em seu blog a meu 
respeito. Agradeço as palavras carinhosas do Piva e da sociedade Itapirense responsáveis em 
me apoiar. Algumas coisas terão que serem ditas. O Prefeito, depois de meu discurso, disse 
que nos seis anos em que estive ao seu lado já dizia o que ele realmente era. Não entendi o 
que ele quis dizer. Se vocês solicitarem meu discurso de posse, acredito que vocês constatarão 
na minha fala quando afirmei que somente estaria ao lado dele enquanto houvesse confiança. 
A partir do momento em que não confiasse mais na pessoa do prefeito, conseqüentemente 
deixaria a base aliada. Todos sabem dos “três passa moleques” que levei do Prefeito. Avisei 
que não levaria o quarto. Comecei a perceber que o Prefeito é um mentiroso. Foi por esse 
motivo que deixei de ficar ao seu lado. Fiquei seis anos na base de apoio do Prefeito sem 
nunca ter feito um único pedido ao mesmo. Portanto, estive ao seu lado por uma questão 
ideológica e por uma questão política. Acreditava que o ex-prefeito não merecia continuar 
governando a nossa cidade. Então, não me venha com meias palavras Sr. Prefeito. Você deve 
falar abertamente. Desafio o prefeito a falar publicamente o que solicitei durante esses seis 
anos. Solicitei alguma coisa? Nunca solicitei nada do Sr. Prefeito. Vocês podem afirmarem 
que fui uma “tonta”. Pode ser, mas esse é meu jeito de fazer política. Meu jeito de fazer 
política não é dando que se recebe. Estou no Partido dos Trabalhadores (PT) porque acredito 
em uma sociedade justa. Gostaria de dizer que não sairei do Partido dos Trabalhadores (PT). 
Quero ver quem vai me tirar do Partido dos Trabalhadores (PT). Gostaria que o Sr. Prefeito 
colocasse a mão na consciência. Em determinado momento da Prefeitura um gênio solicitou 
ao Sr. Prefeito para fazer um determinado fato. O Prefeito acatou a solicitação. O prefeito 
quase perdeu o mandato. Ele deve colocar a mão na consciência, pois o Sr. Prefeito sabe 
muito bem o porquê que não perdeu o mandato. O prefeito deve colocar a mão na consciência 
e constatar efetivamente quem foram os companheiros que estiveram ao seu lado. Gostaria de 
dizer que o Partido dos Trabalhadores (PT) colocou uma nota no jornal. Quem fez isso deve 
explicações ao Partido dos Trabalhadores (PT). Lamentavelmente passaram por cima do 
estatuto do Partido dos Trabalhadores (PT). Possuo muitos companheiros no PT. A história do 
PT possuirá desdobramentos. Lamento a postura de algumas pessoas. Enquanto deveriam 
estar discutindo o cerne da questão, resolveram atacar a mim e ao meu marido nos jornais. O 



PT não começa e se encerra na cidade de Itapira. Essas pessoas devem responder pelos seus 
atos. Acreditava que estava ao lado de companheiros. Atualmente sei separar o joio do trigo. 
É muito bom envelhecermos exatamente por esse motivo. Descobri que o ser humano é capaz 
de fazer muitas coisas. Gostaria de dizer que não sairei do PT. Acredito que até o presente 
momento não infringi absolutamente nada no que diz o estatuto do partido. Sou uma das 
fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade do Rio de Janeiro. Fui uma das 
responsáveis em realizar as propagandas em relação ao currículo dos candidatos nesta cidade. 
Para finalizar, quanto a fala do vereador Mino, gostaria de dizer que não entendi nada. Ele 
disse que algumas pessoas ganham e outras perdem. Mino, se você quis dirigir sua fala a 
minha pessoa posso afirmar que a carapuça não me serviu. Estou na Câmara há três mandatos. 
Posso afirmar que entrei pela porta da frente em todos eles. Fui eleita pelo povo de Itapira. 
Não entrei pela porta dos fundos e não comprei voto de absolutamente ninguém. Não 
pratiquei nenhum crime eleitoral. Fui a mais votada, assim como a menos votada. Por quase 
quatro votos não me elegeria. Sou uma profissional bem sucedida. Todos sabem disso. Possuo 
22 anos de profissão. A carapuça não me serviu. Talvez serviu ao seu irmão. Boa noite e 
muito obrigada.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE 
FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, vereadores, funcionários desta Casa, 
Rádio Clube de Itapira, Jornal Tribuna, Jornal A Cidade, Jornal Gazeta, público presente, boa 
noite. Venho a esta tribuna com muita alegria. Gostaria de dizer que falei com o deputado 
Estadual Coronel Edson Ferrarini. É um deputado que foi reeleito com uma excelente 
votação. O mesmo realiza um trabalho muito importante relacionado a prevenção as drogas. O 
deputado possui vários livros publicados. É uma pessoa muito requisitada para realizar 
palestras sobre essa questão. No próximo dia 02 ele estará presente em nossa cidade pela 
segunda vez. No ano de 2007, como Presidente do CONSEG, solicitei para que o mesmo 
disponibilizasse uma palestra na sede do Lions Clube de Itapira. No próximo dia 02 estarei 
presente na empresa Estrela para participar da semana do SIPAT. O tema do SIPAT é 
relacionado a prevenção a drogas. Gostaria de deixar registrado o convite direcionado a todos. 
Caso alguém queira participar da referida palestra pode me procurar. Estou presente todos os 
dias na Câmara. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 
ALBERTO SARTORI:  “Senhores Vereadores, público presente, internautas, ouvintes da 
Rádio Clube, boa noite. Primeiramente gostaria de falar a respeito dos grupos da Terceira 
Idade de nosso município. São grupos que estão espalhados por toda nossa cidade. Mais uma 
vez os integrantes que compõem o referido grupo estão sem professores de Educação Física. 
São pessoas que trabalharam e contribuíram para o crescimento de nosso município. Está 
provado estatisticamente que o esporte colabora para o bem da saúde. É louvável o 
investimento nas pessoas da terceira idade. Elaborei algumas emendas no orçamento de nosso 
município que são direcionadas ao público da terceira idade. Outro assunto é relacionado a 
cascata. A localidade necessita de uma nova urbanização. O lago situado nas imediações da 
cascata foi esvaziado para passar por melhorias, mas até o presente momento nada foi feito. 
Acredito que as melhorias devem serem realizadas. Os cidadãos pagam seus impostos. A 
cidade se encontra um pouco esquecida, pois vários pontos estão necessitando de melhorias. 
Deve haver segurança na Praça Bernardino de Campos. Outra indicação de minha autoria faz 
referência ao velório municipal. Existe uma lei que visa a presença de um guarda fixo na 
localidade. Algumas pessoas me disseram que em determinada noite o velório foi invadido 
por pessoas irresponsáveis. Em relação a cobertura externa do velório municipal, pode-se 
dizer que a mesma colabora para abafar a localidade. É praticamente insuportável ficar 
debaixo da cobertura externa. O terreno existente no fundo do velório também pertence a 
municipalidade, sendo que o mesmo poderia ser bem aproveitado pela administração. A 



localidade poderia servir como estacionamento. A luz de emergência deve existir, pois em 
dias de apagões as pessoas ficam no escuro. O escritório do velório da paz também está 
necessitando de reformas. A administração deve investir nos cemitérios. Há cerca de três anos 
estou reivindicando essa situação à atual administração de nossa cidade, sendo que até o 
presente momento nada foi realizado. Devemos cobrar a administração como vereadores. 
Gostaria de agradecer a presença de algumas professoras da rede municipal. Sabemos do 
projeto e da necessidade de vocês. O que for bom para a nossa cidade podem contar com o 
nosso apoio. Outra indicação de minha autoria faz referência a ponte que disponibiliza acesso 
ao Córrego do Coxo. É um bairro muito populoso. Em épocas de chuvas fica praticamente 
impossível transitar pela localidade. Peço para que a administração pública reveja essa 
situação. Muito obrigado” A seguir, faz uso da palavra Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI:  “Boa noite Sr. presidente, senhores vereadores, imprensa, público presente. 
Estive conversando com o Presidente desta Casa para que a reunião das comissões sejam 
realizadas em plenário. Gostaria que esse assunto ficasse de bem claro ao público para que 
todos saibam o que realmente está sendo discutido. A porta desta Casa de Leis está aberta ao 
público. Acredito que isso nunca foi feito nesta Casa. Estamos realizando essa situação de 
forma democrática. As reuniões serão realizadas nas quintas-feiras a partir das 12:00 horas, 
exceto os dias que necessitarem serem alterados por algum motivo maior. Acredito que 
tentaremos esclarecer para a população de como é feito o nosso trabalho. Como líder do 
Prefeito estou tentando esclarecer os projetos através dos secretários ou diretores da 
administração. Dessa forma tentaremos levar os nossos trabalhos da forma mais transparente 
possível. O vereador Carlos Alberto Sartori comentou a respeito do velório. A primeira 
reforma do velório da Saudade foi efetuada através de um requerimento de minha autoria. 
Muitas pessoas reclamaram na época quando o velório da Saudade foi transferido para outro 
lugar devido a reforma da localidade. Vamos reformar novamente o velório? Qual é a saída? 
O Vereador possui razão, mas uma determinada reforma demora cerca de quatro meses. 
Aparte concedido ao Vereador Sr. Manoel de Alvário Marques Filho: Na realidade 
necessitamos de outro cemitério. O cemitério da Saudade está esgotado e o cemitério da Paz 
possui um projeto para ampliação. Acredito que a discussão envolve a criação de outro 
cemitério. Acredito que a discussão em relação a reforma é muito complicada. Devemos 
discutir em relação a manutenção. O autor da matéria deveria realizar estudos em relação a 
criação de outro cemitério. Continuando o orador: Concordo plenamente com o presidente. 
Há estudos em relação a criação de um novo cemitério. Devemos discutir em relação a 
manutenção dos cemitérios. Outro assunto que gostaria de dizer é que estamos chegando ao 
final da entrega dos uniformes das crianças da rede municipal de ensino. Os kits foram 
entregues apenas a alguns alunos de determinado período. A Prefeitura e os vereadores estão 
de parabéns. Educação de qualidade não tem comparação. Novas creches estão sendo 
pleiteadas. Boa Noite e muito obrigado.” Esgotado o tempo regimental do Pequeno 
Expediente, o Sr. Presidente declara-o encerrado e passa ao EXPEDIENTE . A seguir, o Sr. 
Presidente solicita ao Sr. Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que da tribuna 
proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 1º) Em discussão e votação a Ata da 3ª 
Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de Fevereiro de 2011. DESPACHO: APROVADA 
POR UNANIMIDADE. SS. Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. Em seguida o Sr. Presidente solicita do 
primeiro secretário para que proceda a leitura das matérias constantes do Expediente. 2º) 
Ofício SG - DAO nº 072/2011.- Comunicado de férias. Autoria. Prefeito Municipal 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, o Vereador Sr. Carlos Alberto 



Sartori requer e a Casa aprova por unanimidade para sejam lidos na íntegra os Projetos de Lei 
Complementar e Projetos de Lei. Acatando o requerimento verbal aprovado pelo colendo 
plenário, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretário para que proceda a leitura na íntegra dos 
Projetos de Lei Complementar. 3º) Projeto de Lei Complementar nº. 002/2011.- Em que o 
Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que 
Altera, cria, reclassifica e aumenta cargos que especifica do quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal e do Magistério. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 4º) Projeto de Lei Complementar nº. 003/2011.- Em que o Sr. Prefeito 
Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Altera o artigo 1º 
da Lei Complementar nº 3627, de 19 de maio de 2004 e acrescenta o Parágrafo Único ao 
citado artigo. DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Não 
havendo mais Projetos Lei Complementar o Sr. Presidente passa à leitura na íntegra dos 
Projetos de Lei. 5º) Projeto de Lei nº. 0023/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete 
à apreciação do Colendo Plenário propositura supra que Autoriza alienação de lote de terreno 
localizado na rua Cônego Henrique de Moraes Mattos, objeto da matrícula nº 20.501. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Projeto de Lei 
nº. 0024/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Dispõe sobre a instalação de antenas de transmissão de telefonia celular 
e "broadcasting" (rádio e TV), no Município de Itapira e dá outras providências. 
DESPACHO: ÀS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 7º) Projeto de Lei 
nº. 0025/2011.- Em que o Sr. Prefeito Municipal submete à apreciação do Colendo Plenário 
propositura supra que Autoriza a Concessão de Direito Real de Uso de imóvel às empresas 
Transporte Itapirense Bertini Ltda e Truck Transportes Itapira Ltda EPP. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. - Não havendo mais Projetos Lei 
passamos a leitura dos Pareceres. 8º) PARECER nº. 17/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
062/2010. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, cultura e 
Assistência Social, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao VETO de autoria do Poder Executivo ao 
Projeto de Lei nº 062/2010, de autoria do nobre Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Institui 
o programa de acolhimento familiar de crianças e adolescentes, denominado “Programa 
Família Acolhedora", após minudentes e acurados estudos sobre as justificativas apresentadas 
pelo Poder Executivo, tendo em vista que não houve decisão unânime sobre a ilegalidade ou 
vício de iniciativa que inquine a matéria, decidiram encaminhar a matéria para discussão e 
votação, deixando o mérito, a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Luis Henrique Ferrarini requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 9º) PARECER nº. 
18/2010.- Ao Projeto de Lei nº 008/2011 e Emenda Aditiva nº 01/2011. As Comissões de 
Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este 
subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 008/2011, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 
4.068, de 04 de abril de 2007, com alterações dadas pelas Leis nº 4.109, de 06 de junho de 



2007 e 4.465, de 17 de julho de 2009 e dá outras providências.", bem como à Emenda Aditiva 
nº 01/2011, de autoria do Vereador Luis Hermínio Nicolai, após minudentes e acurados 
estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: ÀS 
COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 10º) PARECER nº. 19/2010.- Ao 
Projeto de Lei nº 009/2011 e Emenda Aditiva nº 01/2011. As Comissões de Justiça e 
Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 009/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Altera o Parágrafo Único do artigo 1º, II, da Lei Municipal nº 4.069, de 
04 de abril de 2007, com alterações dadas pelas Leis nº 4.110, de 06 de junho de 2007 e 
4.466, de 17 de julho de 2009 e dá outras providências", bem como à Emenda Aditiva nº 
01/2011, de autoria do Vereador Luis Hermínio Nicolai, após minudentes e acurados estudos 
acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem 
constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 
COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho - Presidente. 11º) PARECER nº. 20/2010.- Ao Projeto de Lei nº 
012/2011. As Comissões de Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
012/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera os artigos 3º, 4º , 5º caput e 
alíneas b e c, além, dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 4.646, de 05 de outubro de 2010", após 
minudentes e acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que 
inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. 
DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 12º) PARECER nº. 21/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 012/2011. A Comissão de Finanças e Orçamento, Educação, Cultura e Assistência 
Social, que a este subscrevem, instada que foi a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 012/2011, 
de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Altera os artigos 3º, 4º , 5º caput e alíneas b e c, 
além, dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei nº 4.646, de 05 de outubro de 2010", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram, no entanto, para assegurar ao Município o cumprimento por parte do SENAC, 
apresentar uma Emenda, no seguinte termo: EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2011. Art. 1º 
- Altera o art. 7º do Projeto de Lei nº 12/2011, que passará a constar com a seguinte redação: 
"...Art. 7º - A doação a que se refere a presente lei terá sempre o caráter de 
irretratabilidade e de irrevogabilidade, exceto se houver descumprimento do artigo 4º 
e/ou descumprimento dos prazos previstos pela letra "c" do artigo 5º, da presente lei." 
Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, 
pela ordem, o Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa rejeita menos 5 votos dos 
Vereadores senhores Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho, 
Rodnei Semolini e Sônia de Fátima Calidone dos Santos para que a presente matéria seja 
encaminhada as Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 13º) 
PARECER nº. 22/2010.- Ao Projeto de Lei nº 013/2011. A Comissão de Finanças e 



Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social, que a este subscrevem, instada que foi a 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº 013/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Aplica redutor para cálculo do IPTU para o caso que especifica", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda Supressiva à matéria, no seguinte termo: 
EMENDA SUPRESSIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Suprime-se o parágrafo único do Artigo 1º do 
Projeto de Lei nº 13/2011. Art. 1º - ... "...Parágrafo único - Para os próximos exercícios, 
em casos idênticos, será aplicado redutor previsto neste artigo". Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente 
matéria seja encaminhada as Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de 
ser discutida e votada. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 14º) PARECER nº. 23/2010.- Ao Projeto de Lei nº 015/2011. As Comissões de 
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio 
Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
015/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar 
convênio com a Casa Transitória "Flávio Zacchi" visando ao repasse de subvenção para os 
projetos que especifica", são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 15º) PARECER nº 
24/2010.- Ao Projeto de Lei nº 017/2011. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 017/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades 
beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que especifica" são de parecer 
favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Manoel de Alvário Marques 
Filho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 16º) PARECER nº. 25/2010.- Ao Projeto de Lei nº 018/2011. 
As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 018/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os 
projetos que especifica" são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de 
ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, 
todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o 
Vereador Manoel de Alvário Marques Filho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 



Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 17º) PARECER nº. 
26/2010.- Ao Projeto de Lei nº 019/2011. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 019/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades 
beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que especifica" são de parecer 
favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica 
que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Manoel de Alvário Marques 
Filho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja encaminhada à 
Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À ORDEM DO DIA 
DE HOJE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário 
Marques Filho - Presidente. 18º) PARECER nº. 27/2010.- Ao Projeto de Lei nº 020/2011. 
As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, e Obras Serviços Público, 
Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao 
Projeto de Lei nº 020/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Autoriza o Poder 
Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajuda de custo para o Bloco 
Carnavalesco que especifica" são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela 
ordem, o Vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a 
presente matéria seja encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 19º) PARECER nº. 
28/2010.- Ao Projeto de Lei nº 021/2011. As Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento, e Obras Serviços Público, Agricultura Meio Ambiente, que a este subscrevem, 
instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei nº 021/2011, de autoria do nobre 
Vereador Carlos Alberto Sartori, que "Denomina estrada rural municipal no bairro do 
Machadinho de João School" são de parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto 
ao mérito, opinam pela aprovação, eis que é justa é meritória a homenagem que o Poder 
Legislativo estará prestando à família do saudoso e estimado cidadão João School, que em 
vida foi um homem trabalhador, respeitável chefe de família, probo e querido por todos que 
tiveram a felicidade de conhecê-lo. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador Décio 
da Rocha Carvalho requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e votada. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 20º) PARECER nº. 29/2010.- Ao Projeto de 
Lei nº 022/2011. As Comissões de Justiça e Redação, e Obras Serviços Público, Agricultura 
Meio Ambiente, que a este subscrevem, instadas que foram a exarar parecer ao Projeto de Lei 
nº 022/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Atribui responsabilidade 
temporária à SNJC e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos acordaram 
por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, 
legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. DESPACHO: CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 21º) 
PARECER nº. 30/2010.- Ao Projeto de Lei nº 022/2011. A Comissão de Finanças e 
Orçamento, Educação, Cultura e Assistência Social, que a este subscrevem, instada que foi a 



exarar parecer ao Projeto de Lei nº 022/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
"Atribui responsabilidade temporária à SNJC e dá outras providências", após minudentes e 
acurados estudos acordaram por exarar parecer favorável à matéria, eis que inexiste 
impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. 
Acordaram, no entanto, por apresentar uma Emenda para correção da presente propositura, no 
seguinte termo: EMENDA MODIFICATIVA E ADITIVA Nº 01/2011. Art. 1º - Altera o art. 
1º do Projeto de Lei nº 22/2011, que passará a constar com a seguinte redação: "...Art. 1º) - À 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Cidadania -SNJC – fica atribuída a 
responsabilidade temporária pela Assessoria Jurídica do Serviço Autônomo de Água e 
Esgotos de Itapira – SAAE, até 31 de julho de 2011". Art. 2º - Dá nova redação ao art. 2º, 
passando o atual com a sua redação a constar como Art. 3º. "Art. 2º) No prazo previsto no 
"caput" do art. 1º, a Autarquia deverá promover o competente concurso público para 
preenchimento do cargo de Procurador Jurídico." "Art. 3º) Esta Lei entrará em vigor 
na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 31 de janeiro de 2011, 
convalidando todos os atos praticados a partir dessa data." Quanto ao mérito, todavia, 
deixam a critério do Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, pela ordem, o Vereador 
Luis Hermínio Nicolai requer e a Casa aprova por unanimidade, para a presente matéria seja 
encaminhada as Comissões e posteriormente à Ordem do Dia de Hoje, a fim de ser discutida e 
votada. DESPACHO: ÁS COMISSÕES COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", 
aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, não 
havendo mais nenhum parecer, o Sr. Presidente passa de imediato aos Votos de Pesares, 
Requerimentos e Indicações. Instante que a Vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
requer e a Casa aprova por unanimidade, para que sejam lidas somente as ementas dos 
requerimentos e indicações, salvo aqueles que o Vereador solicitar na íntegra. 22º) 
Requerimento Voto de Pesar nº. 0035/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Nestor 
Rodrigues do Prado. Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 23º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0036/2011.- Voto 
de pesar pelo falecimento Sra. Elenyr Garcia Donatti. Autoria. Carlos Alberto Sartori. 
DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 24º) Requerimento 
Voto de Pesar nº. 0037/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Heitor Marcatti Filho. 
Autoria. Carlos Alberto Sartori. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 25º) Requerimento Voto de Pesar nº. 0038/2011.- Voto de pesar pelo 
falecimento Sra. Desolina Eugênio Tossini. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: 
APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 26º) Requerimento Voto de Pesar 
nº. 0039/2011.- Voto de pesar pelo falecimento Sr. Firmino Gonçalves de Souza Neto, o 
popular formiga. Autoria. Luis Herminio Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. A seguir, seguindo o que dispõe o Regimento Interno da 
Casa, em seu artigo 77 e parágrafo 8º, o Sr. Presidente procede homenagem póstuma 
guardando um minuto de silêncio referentes aos votos de pesares lidos acima. A seguir, o Sr. 
Presidente passa de imediato aos Requerimentos. 27º) Requerimento nº. 0039/2011.- Voto 
de Congratulação com o atleta Lucas de Lima Louvato, pela sua carreira como nadador e 
convite para integrar a equipe do Sport Clube Corinthians Paulista. Autoria. Luis Henrique 
Ferrarini. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 



Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. Em 
virtude dos requerimentos do vereador Luis Hermínio Nicolai acolhido pela Casa, para que a 
Emenda Supressiva nº 01/2011 ao Projeto de Lei nº013/2011 e Emenda Modificativa e 
Aditiva nº 01/11 ao Projeto de Lei nº 022/2011, fossem encaminhadas à Comissão de Justiça e 
Redação para exarar parecer às mesmas, esta Presidência suspende os trabalhos por 15 
minutos, para que a Comissão se reúna. (SUSPENSA). Reiniciado os trabalhos, ainda no 
Expediente, após verificação de quórum, o Sr. Presidente solicita ao 1º Secretario para que 
proceda a leitura dos pareceres: 28º) PARECER nº. 31/2010.- A Emenda Supressiva nº 
01/2011 ao Projeto de Lei nº 013/2011.- A Comissão de Justiça e Redação, que a este 
subscreve, instada que foi a exarar parecer à Emenda Supressiva nº 01/2011 de autoria da 
Comissão de Finanças e Orçamento, ao Projeto de Lei nº 013/2011, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que "Aplica redutor para cálculo do IPTU para o caso que especifica", são 
de parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal 
ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do 
Colendo Plenário. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente acatando o requerimento 
acolhido pelo Plenário, despacha a matéria à Ordem do dia de Hoje. DESPACHO: À 
ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. 29º) PARECER nº. 32/2010.- A Emenda 
Modificativa e ADITIVA Nº 01/11 ao Projeto de Lei nº 022/2011. A Comissão de Justiça e 
Redação, que a este subscrevem, instada que foi a exarar parecer à Emenda Modificativa e 
Aditiva nº 01/11 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 
022/2011, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que "Atribui responsabilidade temporária 
à SNJC e dá outras providências", após minudentes e acurados estudos acordaram por exarar 
parecer favorável à matéria, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, todavia, deixam a critério do Colendo 
Plenário. É este o parecer. É este o parecer. A seguir, o Sr. Presidente acatando o 
requerimento acolhido pelo Plenário, despacha a matéria à Ordem do dia de Hoje. 
DESPACHO: À ORDEM DO DIA DE HOJE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - Presidente. A seguir, o Sr. 
Presidente informa que o tempo regimental do Expediente se esgotou e que os Requerimentos 
de nºs 040 a 047/2011 e Indicações de nºs 082 a 110/2011 constantes da pauta serão 
encaminhadas para a próxima sessão. Isto feito o Sr. Presidente passa de imediato à = 
ORDEM DO DIA = 1º) Em única discussão o RAZÕES DE VETO AO AUTÓGRAFO Nº 
157/2010.- Em que o Sr. Prefeito Municipal, apresenta a essa E. Câmara as razões de veto ao 
Autógrafo 157/2010, ao Projeto de Lei 62/2010, que institui o programa de acolhimento 
familiar de crianças e adolescentes, denominado "Programa Família Acolhedora. A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Senhores vereadores, 
público presente, ouvintes da Rádio Clube, internautas, boa noite. Venho falar a respeito do 
projeto Família Acolhedora de minha autoria. Nas cidades vizinhas esse tipo de projeto 
funciona plenamente. É uma parceria entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, onde as 
crianças e jovens que sofrem maus tratos são acolhidas por famílias previamente selecionadas 
pela psicóloga e assistente social do Judiciário. É feita uma triagem pelo juiz e pelo promotor 
público. Há uma comissão formada. É um trabalho feito em prol da sociedade, das crianças e 
jovens que sofrem maus tratos em suas casas ou no local em que vivem. Como o projeto foi 
aprovado de forma unânime, acredito que será um contrassenso a aprovação do veto de 
autoria do Sr. prefeito. Quem votar favorável ao veto, conseqüentemente votará contra a 
cidadania das pessoas indefesas. Como vereadores devemos acolher as crianças e não 
deixá-las da forma que estão. É um projeto muito bem elaborado que beneficia as crianças, 



assim como as famílias. A criança acolhida por outra família receberá muita atenção. A 
família acolhedora receberá uma determinada quantia em dinheiro direcionada para a 
manutenção da criança. Elaborei uma emenda que foi aprovada nesta Casa de Leis. A referida 
emenda foi elaborada com a finalidade de atender as necessidades desse programa. A 
Prefeitura Municipal possui condições de arcar com esse tipo de recurso. Quem será o 
responsável em derrubar um projeto que atende as expectativas da sociedade? Sempre fomos 
muito bem acolhidos por nossos familiares, mas muitas crianças não recebem os verdadeiros 
cuidados de que necessitam. O vereador deve estar presente em todos os campos de nossa 
sociedade. É um projeto bem elaborado, onde garante os direitos das crianças e jovens de 
nossa sociedade. Os órgãos envolvidos são o Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho 
Tutelar, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal 
de Assistência Social. Todas as entidades citadas receberam cópias do projeto. Deixo o meu 
apelo em relação a esse assunto. Acredito que alguns de vocês são pais de família e não 
gostariam que seus filhos estivessem expostos a uma situação dessas. Conto com o voto de 
vocês para que possamos oferecer um futuro melhor às crianças de nossa cidade. Muito 
obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  
“Boa noite Sr. presidente, vereadores, imprensa, público presente. Tentarei explicar alguns 
fatos. Concordo com o Vereador Carlinhos em gênero, número e grau. Estivemos na reunião 
das comissões. Conversei com o Jurídico da Câmara Municipal, Sr. Elias, sendo que o mesmo 
fica em uma situação difícil. No dia que o projeto foi encaminhado as comissões, sugeri ao 
Vereador Carlinhos que permitisse a retirada do projeto. Faríamos um acordo com o Prefeito 
para que o referido projeto fosse elaborado pelo Poder Executivo. Estive conversando com o 
pessoal da assessoria da Prefeitura, sendo que o projeto peca em alguns aspectos. Chegamos a 
conclusão de que realmente não é permitido. O vereador Carlinhos disse que havia elaborado 
uma emenda em relação ao projeto. Foi elaborada a referida emenda, mas na verdade estamos 
legislando sobre o orçamento da Prefeitura Municipal. A minha sugestão foi disponibilizada. 
O projeto deveria ser retirado e encaminhado ao prefeito. Desse modo, o projeto seria 
elaborado pela Prefeitura e conseqüentemente aprovado. Gostaria de deixar esclarecido que 
não sou contra o projeto. Caso todos os vereadores optem em elaborar emendas antes da 
criação de projetos, acredito que estaremos engessando o orçamento da Prefeitura. Peço aos 
vereadores que não possuem posição para se absterem do voto. Acredito que estamos abrindo 
um precedente. Concordo com as palavras do nobre vereador Carlinhos. A idéia do vereador é 
maravilhosa. Não devemos levar esse projeto como base de discussão política futuramente. O 
projeto peca na origem. Não podemos aprová-lo dessa forma. Muito obrigado e boa noite a 
todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE 
DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Estão querendo levantar uma questão superada. Qual 
seria a questão? A questão seria se o projeto é legal ou não. Essa questão está superada porque 
o referido projeto passou pelas comissões. Eu fazia parte da bancada de situação quando o 
vereador Carlos Sartori apresentou o projeto. Mesmo fazendo parte da bancada de situação, 
sendo que o projeto é de autoria de um vereador oposicionista, votei favorável por entender 
que seria uma boa situação para a nossa cidade. O projeto foi aprovado por unanimidade. O 
projeto passou por todas as comissões desta Casa. Todas as comissões exararam parecer 
favorável. Atualmente estão dizendo que o projeto é ilegal. Acredito que essa questão está 
superada, ou seja, está preclusa. A oportunidade de se falar sobre a legalidade é passado. Caso 
o projeto fosse ilegal, acredito que as comissões elaborariam um parecer optando pelo 
arquivamento. A comissão exarou um parecer acatando pela constitucionalidade e legalidade. 
Então, gostaria de chamar a responsabilidade dos senhores vereadores, pois o referido projeto 
foi aprovado por unanimidade. Consultei o jurídico desta Casa e o mesmo me disse que o 



projeto é manco. Caso o prefeito sancionar o projeto, o mesmo terá validade. Quem entraria 
na justiça em relação a um projeto que acolhe crianças? Então, acredito que seria o momento 
de o líder da bancada de situação orientar e fazer com que o prefeito reflita. Não é um projeto 
ilegal. Devemos partir dessa premissa. Pode ser que o projeto contenha um vício que não foi 
constatado pelas comissões. Por que existe comissão? Acredito que existe comissão para 
analisar a situação. Eu não fazia parte das comissões no passado, mas acreditei no parecer que 
elaboraram. O vereador teve o cuidado de reservar verba no orçamento nesse sentido. Não 
vou transmitir para a população que sou uma pessoa que fala uma coisa e desdiz outra. O 
projeto foi aprovado por unanimidade. O ônus ou bônus de colocar o projeto em prática é do 
senhor prefeito. O nosso papel é exarar o parecer. Não posso sair nas ruas para as pessoas me 
cobrarem. As pessoas me perguntarão o seguinte: “Como você votou favorável ao projeto e 
agora também votou favorável ao veto? Você não sabe o que você está fazendo na Câmara 
Municipal?” No frigir dos ovos é absolutamente isso. Quem votou favorável ao projeto e 
também é favorável ao veto, acredito que não está sabendo o que está fazendo nesta Casa de 
Leis. Devemos possuir o mínimo de coerência. Caso tivesse votado contra o projeto, acredito 
que hoje estaria muito a vontade de votar favorável ao veto. Provavelmente votaria favorável 
ao veto. Todavia, votei favorável ao projeto. Não posso votar favorável ao veto sob pena de 
perder minha coerência. As pessoas me questionarão nas ruas. O que vou explicar aos 
cidadãos itapirenses. A nossa responsabilidade é grande, senhores. Não estamos nesta Casa de 
Leis para brincar. Estamos nesta Casa para fiscalizar o Poder Executivo, propor projetos de 
interesse da população, dentre outros fatores positivos. Então, acredito que qualquer discussão 
a respeito da legalidade não nos levará a lugar algum, pois essa questão está superada. É o 
famoso chorar o leite derramado. O projeto passou por todas as comissões, sendo que todas 
exararam parecer favorável. A discussão é política. É a mesma coisa de o prefeito querer 
mostrar que é a autoridade máxima nesse Legislativo, ainda que contrário ao próprio 
entendimento. Os senhores devem pensar muito bem, especialmente quem participava das 
comissões à época. Não adianta querer que o assessor jurídico explique a situação. O assessor 
jurídico não deve explicar absolutamente nada. A partir do momento em que as comissões 
exararem um determinado parecer, acredito que o assunto está finalizado. Os integrantes das 
comissões devem se socorrerem ao jurídico desta Casa somente quando o projeto ainda 
estiver em tramitação nas comissões. Sempre respeitei o trabalho do assessor jurídico desta 
Casa, embora muitas vezes não concordasse com sua opinião. Sempre respeitei as opiniões do 
Elias como profissional. Ele está presente nesse recinto e pode afirmar se é verdade ou 
mentira. Não me venham querer deixar um funcionário de saia justa porque não permitirei 
essa situação. Acredito que não é mais o momento de se discutir essa situação. A discussão é 
relacionada ao voto que outrora era favorável. Vai ficar feio se alguém vier a esta tribuna e 
solicitar explicações do Elias. Não é desse modo que as coisas devem andar. Gostaria de saber 
como eram exarados os pareceres. Dependia do autor? Acredito que não. Acredito que os 
pareceres eram exarados conforme a matéria e não o autor da mesma. A comissão não deve 
ver os autores e sim a constitucionalidade da matéria. Como as comissões exararam parecer 
favorável ao projeto na época, acredito que ninguém deve solicitar explicações do assessor 
jurídico desta Casa. As explicações deveriam ser solicitadas quando o projeto ainda tramitava 
nas comissões. A questão é a seguinte: Cada um vai desdizer aquilo que disse ou vai bancar? 
Espero que banque. Fico muito a vontade porque na época poderia ter votado contra, pois era 
integrante da bancada de situação. Ninguém votou contra o projeto. Como votarei favorável 
ao veto se no passado votei favorável ao projeto? Então, senhores, acredito que vocês devem 
colocar a mão na consciência. Desse modo, acredito que futuramente os cidadãos não poderão 
cobrar essa situação dos senhores. O prefeito está saindo de viagem. Acredito que essa 



questão não respingará absolutamente nada a ele. Pensem bem se vocês serão favoráveis a 
esse veto. Depois de muito tempo somente agora vocês estão dizendo que o projeto é ilegal? 
Vocês estão de brincadeira comigo e com a população de nossa cidade. Amanhã os senhores 
serão cobrados. Acredito que ninguém deve fazer bonito para prefeito nenhum. Devemos 
fazer o nosso papel. Caso o prefeito fizesse tudo, acredito que não haveria necessidade de a 
Câmara existir. Se existe Câmara, Poder independente do Executivo, assim como o Judiciário, 
acredito que ninguém deve atender as solicitações do prefeito. Como ando pelas ruas, vou ao 
supermercado, dentre outros locais, posso afirmar que não vejo o prefeito em nenhum desses 
lugares. Aliás, está tudo fechado onde o prefeito trabalha. São os vereadores que responderão 
para a população. Então, vocês devem pensar muito bem o que explicarão para toda 
população. Tentar explicar o inexplicável, acredito que não seria correto. Ninguém deve fazer 
bonito a ninguém. Devemos fazer bonito para a população de Itapira e nossa consciência. 
Portanto, espero sinceramente que os senhores vereadores derrubem o veto do prefeito porque 
o projeto foi aprovado nesta Casa por unanimidade. Não me venham querer discutir em 
relação a legalidade porque essa situação não vem ao caso. Para isso existem as comissões. 
Caso a comissão tivesse constatado algum traço de ilegalidade, acredito que a mesma 
arquivaria, de plano, o referido projeto. Os vereadores não devem se absterem do voto, pois 
será pior. É como não assumir os atos. Então, os senhores devem votarem e assumirem. Todo 
ato possui uma conseqüência. Espero que cada vereador se posicione através de sua coerência. 
Acredito que não é papel de legislador se abster do voto. A população nos cobra e não 
esquece. Muito obrigada e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, público presente, 
boa noite. Atendendo a solicitação da nobre vereadora para que todos se manifestem, em que 
pese a presidência não votar, me chamou a atenção em relação a alguns fatos. Acredito que a 
população cobra muito dos senhores vereadores, assim como do prefeito municipal. Não 
posso deixar de ressaltar a coragem do prefeito em vetar um projeto o que seria, na verdade, 
um altíssimo negócio afirmar que ele aprovou o projeto. Como legislador e como advogado 
não posso deixar de vir a esta tribuna. O projeto foi elaborado no ano de 2010, sendo que não 
estava presente nessa Casa de Leis. O projeto diz que os parceiros serão o Poder Judiciário, 
Ministério Público, Conselho Tutelar e Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ao 
que me consta, todos são intitulados e autônomos como sua própria forma de ser. Confesso 
que estava analisando a pasta para constatar se houve uma consulta aos referidos órgãos em 
relação a forma de participação. Então, acredito que está difícil. Não votarei, mas posso 
solicitar ao vice-presidente para que assuma a presidência e, desse modo, votar. Gosto de 
discutir algo que está direcionado a população. Acima de tudo é nossa sociedade. Não adianta 
votarmos e o projeto não ser executado pelo Executivo. Gostaria de um aparte de vossa 
excelência para que responda qual seria a participação do Poder Judiciário... Aparte concedido 
ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori: A criança que sofre os maus tratos será conduzida 
ao Poder Judiciário por um desses órgãos, ou seja, pelo Conselho Tutelar ou Conselho da 
Criança e do Adolescente. A equipe técnica do Poder Judiciário é composta pela psicóloga e 
pela assistente social. A triagem é feita através do promotor público ou juiz. Passando o 
período do acolhimento do jovem e a família biológica não possuir condições de receber a 
criança, a família responsável receberá visitas da assistente social. A família responsável 
poderá ser os pais adotivos da criança... Continuando o orador: Esses órgãos também foram 
consultados na época? Existe uma aceitação?... Aparte concedido ao Vereador Sr. Carlos 
Alberto Sartori: Existe uma aceitação porque quando o projeto foi elaborado 
conseqüentemente encaminhei a matéria a todos os órgãos que trabalham com crianças. Fui 
chamado no gabinete do promotor e da juíza da comarca, sendo que alegaram que o projeto é 



muito bom. Na próxima sessão gostaria de mostrar um vídeo a todos... Continuando o 
orador:  A minha preocupação como presidente da Casa é relacionada na votação de um 
projeto que há uma discussão. A nobre vereadora abordou sobre legalidade, sendo que o 
projeto já passou pelas comissões. Não gostaria de entrar nesse mérito, pois não estava 
presente nesta Casa na época. O parecer de hoje diz que não houve decisão unanime sobre sua 
legalidade ou vício. Então, gostaria de solicitar vistas ao projeto. Gostaria que vossa 
excelência me trouxesse o vídeo para constatar as origens do assunto. A minha preocupação 
seria como presidente, pois futuramente quem responderá pela Casa será minha pessoa. Muito 
obrigado.” 2º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0066/2009.- Dispõe sobre a 
proteção do Meio Ambiente na comercialização, na troca e no descarte de óleo lubrificante e 
dá outras providências. Autoria: Cleber Borges. A seguir, pela ordem, o Vereador Cleber 
Borges requer e a Casa aprova por unanimidade para que a presente matéria seja adiada por 
30 dias para melhores estudos. DESPACHO: ADIADO POR 30 DIAS. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho - 
Presidente. 3º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0010/2011.- Dispõe sobre a 
reserva de vagas para idosos nos estacionamentos. Autoria: Carlos Alberto Sartori. A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Venho a esta tribuna 
para falar em relação a um projeto direcionado aos idosos. A lei é muito clara quando diz que 
o idoso não precisa ser habilitado para possuir direito a vaga em estacionamento em que 
especifica a lei. Então, somente estou adequando essa situação. Quando os idosos 
necessitarem de uma vaga de estacionamento, basta se dirigir a secretaria competente de 
nosso município para retirar o cartão. Existe um cartão de credenciamento que habilita o idoso 
a usufruir da vaga. Basta que idoso possua a idade que a lei prevê. O direito do idoso está na 
lei. É assegurada a reserva de 5% das vagas de estacionamento do município de Itapira para as 
pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos do artigo 41º do Estatuto do 
Idoso. As vagas estabelecidas nesta lei deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor 
comodidade dos idosos. As vagas já estão preparadas na Praça Bernardino de Campos, dentre 
outros setores. O projeto somente disciplina essa situação. O direito dos idosos deve ser 
líquido e correto. Não basta a lei estar em vigor e não possuir eficácia. O artigo 4º diz o 
seguinte: “Para ter direito ao uso da vaga o idoso deverá fazer o credenciamento prévio, junto 
a secretaria competente, apresentando os documentos necessários. Será expedido uma 
credencial que autoriza usufruir da vaga de estacionamento contendo todas as informações do 
beneficiado.” Foram elaboradas algumas emendas. É claro que o uso indevido da referida 
vaga acarretará na extinção do credenciamento do idoso. A pessoa que acompanha o idoso 
deverá possuir o cartão em mãos. É uma população que labutou muito por nossa cidade e 
nosso país. Nada mais justo cobrarmos essa situação. Conto com o apoio e o voto dos 
senhores vereadores para que essa lei seja aprovada... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Causou-me certa preocupação quando vossa excelência 
falou em relação ao credenciamento. É proibido por lei que o idoso seja submetido ao 
credenciamento. Ouvi atentamente que o idoso deve se cadastrar. Então, a minha preocupação 
como legislador e presidente desta Casa é que futuramente teremos problemas com a 
promotoria de nossa cidade. Aboliu-se o credenciamento. Caso o idoso apresente a identidade 
provando que está dentro dos padrões a nível federal, conseqüentemente a empresa deve 
aceitá-lo. Aconteceu essa situação no Fórum, sendo que acompanhei toda discussão. Então, 
gostaria que vossa excelência adiasse a votação para a próxima sessão, pois desse modo não 
estaremos aprovando algo que já foi julgado ilegal... Continuando o orador: É o próprio 
idoso que utiliza o ônibus. Quando se refere ao estacionamento, o idoso, não necessariamente, 
é obrigado a ser o condutor do veículo. É uma norma da secretaria que diz que deve haver 



esse credenciamento. Caso o veículo não possua o credenciamento, conseqüentemente é 
multado. Houve vários casos em nosso município. Acredito que estamos buscando os direitos 
dos cidadãos. Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 
010/2011. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2001. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Décio da Rocha Carvalho requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 010/2011. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato Contínuo, o Sr. Presidente coloca em 
segunda votação a Emenda Aditiva nº 01/2011. Aprovado em segunda votação por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES 
POR UNANIMIDADE O PROJETO DE LEI E EMENDA ADITIVA . SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 4º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0011/2011.- Dispõe sobre a 
implantação do ensino de Educação Musical como parte integrante de núcleo comum 
obrigatório da grade curricular das escolas municipais de Ensino Fundamental de Itapira. 
Autoria: Antonio Orcini. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Vim a esta 
tribuna para dizer que não estive presente nesta Casa de Leis na sessão passada em virtude de 
problemas de saúde. Graças a Deus está tudo bem. Por que elaborei esse projeto? Porque 
constatei o sucesso da música entre as crianças. Perguntei para um amigo se ele toparia em 
ensinar algumas crianças de minha igreja a tocar violão. De imediato ele topou. No domingo 
pela manhã, para minha surpresa, todos estavam tocando violão. Há vários outros trabalhos 
desse tipo em nossa cidade... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos: Gostaria de parabenizá-lo, nobre vereador. O senhor sabe quantas pessoas estão 
na fila de espera para aprenderem música?... Continuando o orador: Não tenho a mínima 
idéia... Aparte concedido a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos: Cerca de 
300 pessoas estão na fila de espera. Fiquei sabendo através de minha filha. Ela fez aula de 
música na Casa das Artes. No ano passado ela não fez por conta de horário. Minha filha quer 
voltar novamente a fazer aulas de músicas, sendo que ela está aguardando na fila de espera. 
Há muita procura em relação a esse assunto. Claro que a Casa das Artes não dará conta dessa 
situação, pois 300 crianças e adolescentes estão na fila de espera. Gostaria de parabenizar 
vossa excelência. Espero que o projeto seja aprovado, pois a demanda é grande e reprimida. 
Muito obrigada.”... Continuando orador: Acredito que grande parte de nossos jovens 
aprenderão a tocar instrumentos musicais. Posso dizer que no domingo fiquei emocionado em 
constatar as crianças tocando violão. É motivo de orgulho. O projeto simplesmente está 
regulamentando essa questão, pois o presidente Lula determinou que a partir de Agosto todas 
as escolas devem implantar esse tipo de grade curricular... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho: Não é somente o fato de aprender coisas boas e sim pelo 
fato de retirar muitas crianças das ruas. Devemos olhar pelo lado social também. Vossa 
excelência está de parabéns... Continuando o orador: Acredito que estamos incentivando as 
nossas crianças. Por esse motivo elaborei esse projeto. Fiquei muito contente quando a 
Secretária de Educação afirmou que existe um projeto parecido de autoria de nosso 
ex-presidente Lula. Espero contar com o apoio de todos os vereadores. Muito obrigado e boa 
noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 011/2011. Aprovado em primeira 



votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio Orcini requer e a Casa 
aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e que seja submetido 
imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o requerimento verbal 
aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 011/2011. 
Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 5º) Em 
única discussão o Projeto de Lei nº 0013/2011.- Aplica redutor para cálculo do IPTU para o 
caso que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 
Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Senhores, gostaria de ser breve. 
Somente gostaria de explicar aos senhores em relação a nossa emenda. O projeto de lei diz o 
seguinte: “Os imóveis que durante o exercício de 2010 sofreram variação em suas áreas ou 
alterações de dados cadastrais que influam na apuração da base de cálculo do imposto predial 
e territorial urbano, terão seu imposto calculado com base no valor venal sobre o qual serão 
aplicadas previstas na tabela do artigo 3º, do decreto 104 de 30 de novembro de 2010, 
reduzidas em 50 por cento.” O que a nossa comissão fez? A nossa comissão fez um ofício ao 
chefe do Poder Executivo para que envie a relação de quem seria beneficiado com a referida 
redução de 50 por cento. O Poder Executivo por sua vez disse que não tinha como enviar 
porque a lei deveria ser aprovada, sendo que as pessoas entrariam com os requerimentos. No 
entanto, o parágrafo único desse artigo fala o seguinte: “Para os próximos exercícios, em 
casos idênticos, será aplicado o redutor previsto nesse artigo.” O que achamos, por bem, 
fazer? Primeiramente é disponibilizar um crédito ao prefeito de aprovarmos esse projeto sem 
termos a relação dos beneficiários. Então, acredito que estamos disponibilizando um voto de 
confiança ao prefeito. No entanto, deixar que essa lei valha para os próximos exercícios, 
acredito que não está correto. Não está correto, pois a situação é pública. Devemos cuidar 
dessa situação. Qual foi a emenda que a nossa comissão elaborou? A referida emenda 
suprimiu esse fato, ou seja, no próximo ano o prefeito poderá enviar a esta Casa a lista para 
avaliarmos a situação. Desse modo, constaremos se os indivíduos são dignos da redução ou 
não. Estamos disponibilizando um voto de confiança ao prefeito para esse ano. No próximo 
ano o prefeito deverá enviar a referida lista a esta Casa de Leis. Não podemos deixar que essa 
lei vigore nos próximos exercícios. A nossa emenda é supressiva. Então, senhores vereadores, 
espero que seja aprovado o projeto e a emenda, pois qual será o prejuízo que alguém obterá 
para os próximos exercícios? Ninguém obterá prejuízo. A nossa função é fiscalizar. Nós 
respondemos de forma concorrente com o Poder Executivo, ou seja, se amanhã o Ministério 
Público chegar a conclusão de que algumas pessoas não deveriam ser beneficiadas, mas 
foram, acredito que todos somos responsáveis solidariamente com o prefeito. Votarei 
favorável ao projeto e a emenda. Muito obrigada e boa noite.” Não havendo mais nenhum 
vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de 
Lei nº 023/2011. Aprovado por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em única 
votação a Emenda Supressiva nº 01/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE O PROJETO  DE LEI E 
EMENDA SUPRESSIVA. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) 
Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 6º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 
0015/2011.- Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a Casa Transitória "Flávio 
Zacchi" visando ao repasse de subvenção para os projetos que especifica. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 015/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 



"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 7º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0017/2011.- Autoriza o Poder 
Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse de recursos para os 
projetos que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 017/2011. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR 
UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de 
Alvário Marques Filho – Presidente. 8º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0018/2011.- 
Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades beneficentes visando ao repasse 
de recursos para os projetos que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo 
nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o 
Projeto de Lei nº 018/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM 
ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de 
Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 9º) Em única discussão 
o Projeto de Lei nº 0019/2011.- Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com entidades 
beneficentes visando ao repasse de recursos para os projetos que especifica. Autoria: Prefeito 
Municipal. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
coloca em única votação o Projeto de Lei nº 019/2011. Aprovado por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 10º) Em única discussão o Projeto de Lei nº 0020/2011.- Autoriza o Poder 
Executivo, através da Comissão de Carnaval conceder ajuda de custo para o Bloco 
Carnavalesco que especifica. Autoria: Prefeito Municipal. Não havendo nenhum vereador 
querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Projeto de Lei nº 
020/2011. Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO EM ÚNICA 
VOTAÇÃO POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 
2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 11º) Em primeira discussão o 
Projeto de Lei nº 0021/2011.- Denomina estrada rural municipal no bairro do Machadinho de 
João School. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em primeira votação o Projeto de Lei nº 021/2011. 
Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, o vereador Antonio 
Orcini requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão e 
que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 
Lei nº 021/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE. SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 12º) Em primeira discussão o Projeto de Lei nº 0022/2011.- Atribui 
responsabilidade temporária à SNJC e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal. 
Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. Presidente coloca 
em primeira votação o Projeto de Lei nº 022/2011. Aprovado em primeira votação por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Presidente coloca em primeira votação a Emenda 
Modificativa nº 01/2001. Aprovado em primeira votação por unanimidade. A seguir, o Sr. 
Presidente coloca em primeira votação a Emenda Aditiva nº 01/2011. Aprovado em primeira 
votação por unanimidade. A seguir, pela ordem, a vereadora Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos requer e a Casa aprova por unanimidade à dispensa do processo de segunda discussão 
e que seja submetido imediatamente à segunda votação. O senhor Presidente acatando o 
requerimento verbal aprovado pelo colendo plenário, coloca em segunda votação o Projeto de 



Lei nº 022/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Ato Contínuo, o Sr. 
Presidente coloca em segunda votação a Emenda Modificativa nº 01/2011. Aprovado em 
segunda votação por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente coloca em segunda votação a 
Emenda Aditiva nº 01/2011. Aprovado em segunda votação por unanimidade. DESPACHO: 
APROVADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA VOTAÇÕES POR UNANIMI DADE O 
PROJETO DE LEI, EMENDA MODIFICATIVA E EMENDA ADITIV A. SS. "Vereador 
Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – 
Presidente. 13º) Em única discussão o Requerimento nº 0032/2011.- Congratulação com o 
Secretário Municipal de Obras, Vitório Ornellas, o encarregado Humberto Longo, e toda 
equipe da pasta pelo trabalho realizado durante os períodos de enchentes e alagamentos no 
município. Autoria: Luis Herminio Nicolai. Não havendo nenhum vereador querendo fazer 
uso da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação o Requerimento nº. 032/2011. 
Aprovado por unanimidade. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE . SS. 
"Vereador Antonio Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho 
– Presidente. 14º) Em única discussão a Indicação nº 0072/2011.- Sugere ao setor 
competente a construção de uma lombada na Avenida Paulo Afonso Pereira Ulbrichit, assim 
como tome providências objetivando a construção de calçadas ao longo da via. Autoria: 
Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 072/2011. Aprovada por unanimidade. 
DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio Caio", aos 22 
de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. 15º) Em única 
discussão a Indicação nº 0076/2011.- Sugere construção de lombada na Rua Tereza Lera 
Paoletti. Autoria: Carlos Alberto Sartori. Não havendo nenhum vereador querendo fazer uso 
da palavra, o Sr. Presidente coloca em única votação a Indicação nº. 076/2011. Aprovada por 
unanimidade. DESPACHO: APROVADA POR UNANIMIDADE . SS. "Vereador Antonio 
Caio", aos 22 de Fevereiro de 2011. a) Manoel de Alvário Marques Filho – Presidente. (Nota: 
Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas 
as matérias constantes da pauta da Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, as presenças dos 
senhores Vereadores, dos funcionários, da imprensa, bem como do público que prestigiou os 
trabalhos desta noite, e dá por encerrada a Sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 
LAVROU-SE ESTA ATA. 


